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Título   : Alunos da FAT assistem à sessão itinerante da 1ª Câmara Cível do TJ/AL
Link     : http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/alunos-da-fat-assistem-a-sessao-
itinerante-da-1a-camara-civel-do-tj-alagoas/

Título   : Ação de improbidade contra ex-prefeito deve prosseguir
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315731

Título   : Réu é condenado por tentar matar policial
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315718

Título   : Fatos & Notícias
LIVROS
Duas unidades prisionais de Alagoas vão receber livros doados pelo Ministério da Educação. O 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) definiu 40 presídios de diversas regiões do País para receber 
mais de 20 mil livros. As unidades de Alagoas contempladas são o Presídio Feminino Santa Luzia e 
a Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti e Oliveira.
DONATIVOS
O Tribunal de Justiça de Alagoas está arrecadando donativos para o Lar São Domingos, localizado 
no bairro Mangabeiras, em Maceió. A instituição atende 500 crianças e adolescentes, de seis a 17 
anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, que recebem reforço escolar e participam de 
atividades culturais, artísticas e esportivas. 
Link     : http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=315715

Título   : TJ mantém condenação de acusado de estupro de vulnerável em Maragogi
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44548.php

Título   : Vídeo: Propina tinha como finalidade a emissão de notas fiscais frias, diz MPE
Link     : http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/propina-e-para-emissao-de-notas-
ficais-frias-diz-ministerio-publico-de-alagoas_44533.php

Título   :  Prefeito preso por propina é ouvido pela Polícia Civil e vai para presídio
Link     :  http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/prefeito-preso-por-propina-e-ouvido-
pela-policia-civil-e-vai-para-presidio_44554.php

Título   : Quarenta casais dizem "sim" em casamento coletivo nesta sexta em Água Branca
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/interior/quarenta-casais-dizem-sim-em-
casamento-coletivo-nesta-sexta-em-agua-branca/?cHash=e3a1e8bd62228956f38a35b942a03052

http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/alunos-da-fat-assistem-a-sessao-itinerante-da-1a-camara-civel-do-tj-alagoas/
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2017/11/alunos-da-fat-assistem-a-sessao-itinerante-da-1a-camara-civel-do-tj-alagoas/
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/interior/quarenta-casais-dizem-sim-em-casamento-coletivo-nesta-sexta-em-agua-branca/?cHash=e3a1e8bd62228956f38a35b942a03052
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/interior/quarenta-casais-dizem-sim-em-casamento-coletivo-nesta-sexta-em-agua-branca/?cHash=e3a1e8bd62228956f38a35b942a03052
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/prefeito-preso-por-propina-e-ouvido-pela-policia-civil-e-vai-para-presidio_44554.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/prefeito-preso-por-propina-e-ouvido-pela-policia-civil-e-vai-para-presidio_44554.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/propina-e-para-emissao-de-notas-ficais-frias-diz-ministerio-publico-de-alagoas_44533.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/propina-e-para-emissao-de-notas-ficais-frias-diz-ministerio-publico-de-alagoas_44533.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/11/_44548.php
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/editoria.php?c=315715
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315718
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=315731


Título   : Prefeito de Campo Grande é preso em flagrante ao receber dinheiro de empresa
Link     : http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/alagoas/prefeito-de-campo-grande-e-
preso-em-flagrante-ao-receber-dinheiro-de-empresa/?
cHash=01dc8506964b6eea48655ca955212048

Título   : Justiça mantém condenação de acusado por estupro de criança em Maragogi, AL
Link     : https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/justica-mantem-condenacao-de-acusado-por-
estupro-de-crianca-em-maragogi-al.ghtml

Título   : Usinas de Capinópolis e Canápolis começam ser leiloadas por determinação do TJ de 
Alagoas
Link     : https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/usinas-de-capinopolis-e-canapolis-
comecam-ser-leiloadas-por-determinacao-do-tj-de-alagoas.ghtml

Título   : Prefeito de Campo Grande acusado de receber propina é preso em flagrante
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313089/2017/11/24/prefeito-de-campo-grande-
acusado-de-receber-propina-e-preso-em-flagrante

Título   : Banco do Brasil deve indenizar cliente em mais de R$ 11 mil
Link     : http://www.cadaminuto.com.br/noticia/313104/2017/11/24/banco-do-brasil-deve-
indenizar-cliente-em-mais-de-r-11-mil

Título   : Prefeito de Campo Grande é preso em flagrante recebendo propina, afirma MP
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1110832/prefeito-de-campo-grande-e-preso-em-
flagrante-recebendo-propina-de-empresa/

Título   : Justiça de AL promove 320 audiências na Semana Nacional da Conciliação
Link     : http://www.alagoas24horas.com.br/1110914/justica-de-al-promove-320-audiencias-na-
semana-nacional-da-conciliacao/

Título   : Estado deve custear tratamento domiciliar para paciente que sofreu AVC
Link     : https://boainformacao.com.br/2017/11/estado-deve-custear-tratamento-domiciliar-para-
paciente-que-sofreu-avc/

Verdade Alagoas_________________________________________________________________

Título   : Prefeito de Campo Grande é preso em flagrante recebendo propina
Link     : http://verdadealagoas.com.br/2017/11/24/51219/
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